ADRINOC participa en la tercera Trobada europea dels Destins de
Sant Miquel
Aquesta trobada ha tingut lloc els passats dies 19 i 20 de novembre entre Sant Miquel de Cuixà i
Sant Miquel de Fluvià.
Des del 2018, ADRINOC i l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià treballen en el projecte de cooperació
europeu “Sites Saint Michel en Europe”. Aquest projecte, que es gestiona a través dels grups Leader dels
territoris participants (el grup Leader coordinador del projecte és el GAL francès GAL du Velay, a la regió
Auvergne-Rhône Alpes, que representa el Rocher Saint Michel d’Aiguilhe, i els altres grups Leader
participants són el GAL francès Terres Romanes en Pays Catalan, a la regió d’Occitània i que representa
l’abadia de Sant Miquel de Cuixà, el GAL italià Escartons e Valli Valdesi a la regió del Piemont,
representant de la Sacra di San Michele, el grup Leader Pôle d'Équilibre Territorial et Rural Sud-MancheBaie du Mont Saint Michel amb el Mont Saint Michel i el grup Leader català ADRINOC, amb la presència
del monestir de Sant Miquel de Fluvià al seu territori) té com a objectiu associar els espais patrimonials
dedicats a Sant Miquel que hi ha a Europa per tal de donar valor a aquests edificis i promoure itineraris
europeus entre els diferents espais. Amb això els espais aconseguiran millorar la seva imatge i aconseguir
ser un pol d’atracció turística de la zona, fomentant un turisme estable i durador, conscient i respectuós
del patrimoni i del territori.
El divendres 19 la trobada va tenir a lloc a l’abadia de Sant Miquel de
Cuixà i va comptar amb la presència de tots els socis participants al
projecte, a la vegada que amb altres entitats vinculades a la promoció
turística dels territoris implicats. Així hi van participar el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, l’Associació Empordà Turisme i l’empresa
de guiatges Terramar, natura i cultura. També hi van participar altres
entitats interessades a formar part del projecte per així fer-lo créixer a
escala europea, com ara representants de la Cofradia de San Miguel
de Aralar a Navarra, membres de l’associació francesa Les Chemins
du Mont-Saint-Michel i representants de l’associació italiana Comitato
Promotore San Michele Cammino di Cammini.
Tots els participants es van traslladar l’endemà a Sant Miquel de Fluvià. Allà va tenir lloc la reunió de
comitè de pilotatge del projecte, a la vegada que una sèrie de conferències relacionades amb l’objectiu
paral·lel al projecte de reconquerir la marca “Itinerari cultural europeu” concedit en el seu moment pel
Consell d’Europa. Aquest distintiu permetria associar aquests edificis i els seus òrgans de gestió sota un
mateix paraigua, i crear un projecte comú de dinamització territorial, afavorint que aquests espais millorin
la seva imatge turística i la seva visió europea.
Així, primerament, el senyor Eladio Fernandez,
membre del Consell d’Europa, va parlar del
reconeixement com a Itinerari Cultural,
avantatges i inconvenients. Tot seguit el senyor
Olivier Poisson, membre de l’Associació Cultural
de Cuixà va parlar dels lligams entre Cuixà i Fluvià
a través de la figura de l’Abat Oliva. I per tancar la
jornada, la professora de la Universitat de Turisme
de Girona, Sílvia Aulet, ha parlat del turisme
religiós en el context contemporani, espais
sagrats i turisme.
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